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 פאר 25.6.98 טנרטניא ןטפק

 ב"הרא חלושממ דג] הנכוחה 'נרצי |וגרא
 ב"הרא תלשממ לש הנפצהה חוינידמ דגנ ןעוט ,הנכות יבנג ירחא ותפידרב עודיש ,ןוגראה

 חתפמה תא חצור ביחרא תלשממ .4

 תיקסעה הנכותה ינרצי ןוגרא ,4
 תורתוכל םעפב םעפ ידמ הלוע ,םלועב
 -יפה הקתעהה ירממ לע וירקס תובקעב
 םירקסב .םלועב תונכות לש תיטאר
 םוקמב םיתעל לארשי תבככמ הלאכ
 -יא םירקסה יכ םירמואה שי ךא ,הובג
 רשפא יא ,לכה ירחא :םייערמ שממ םנ
 לע ודוותיש תופצלו םיטאריפ ןייארל
 תמגודכ םינוגרא .םתוליעפ ףקיה
 רחא דצ םיגציימ ,רוכזל שי ,ם
 .הנכותה ינרצי לש רצה :ירוביצה ןוידב
 -וטלשה לש השק דיב םיניינועמ הלא
 רתה ינרצי דגנ ,םלועב הנידמ לכב תונ
 .הב םישמתשמה דגנו תיטאריפה הנכ
 יגיצנש ידכ ,המגודל ,םיצוחנ םירקסה
 דמה הרטשמה ןמ שקבל ולכוי ןוגראה
 לע תוטישפב םמיע דחי לועפל תימוק
 .םיימוקמ םיטאריפ

 -רלודותמה תטרופמ 85/ לש רתאב
 .הלא םירקסה םיכרענ היפ לעש היג -

 יבשחמ תומכ לש םיכירעמ ,תישאר
 אה םירפסמה .תמיוסמ הנידמב יס.יפה
 םייטרפו םייוסח תורוקממ םיעיגמ הל
 ,הלא תורוקמ .םמצע הנכותה ינרצי לש
 "תינ םניא ,"םייטרפו םיוסח" םתויהב
 ינא .הזמ הז םינוש םג םה .תומיאל םינ
 לש העדוהבש םושמ ,םינוש םהש עדוי
 -שומ" םינותנהש ךכ לע רבודמ 54
 הנכותה תורבחש רע םיבלושמו םיוו
 ינרציש רחאל ."סוזנסנוקל תועיגמ
 וזה תמאותמה הסרגה ,וק ורשי הנכותה
 -יכר ףקיה תא ןייצמה םוכסב תלפכומ
 שכריהל "תוכירצ" ויהש הנכותה תוש
 "ות תורציימה תורבחה לצא וז הנידממ
 ןהילא תועיגמה תונמזהה תמועל ,הנכ
 .לעופב

 םע םכל בוט םא זא ,בוט יתנבה םא
 לבא ,97 סיפוא םינוק םכניאו 6 דרוו
 זא - ןשיה םוקמב שרח בשחמ םתשכר
 םתא ,85.4 לש החסונה יפ לע ,הרואכל
 םיאצוי םכללגבו ,םיטאריפל םיבשחנ
 .תוטישפל לארשי ירטוש

 רתוי הברה וניא ,ימעטל ,הזה רקסה
 תללקושמ ןטב תשוחת רשאמ יעדמ
 וניא ןוגראהש אלא .הנכותה ינרצי לש
 רקסב .הבנוגה יבבוח יוכירב קר קסוע
 םימיב םסרופשו ןוגראה ךרעש שרח
 יכ ררבתמ ,תשרב הנפצהה אשונב ,הלא
 ב"הרא תלכלכמ 8%"מ רתוי ,םויה רבכ
 רעו ,טנרטניא תייגולונכטל הרושק
 תשרב רחסמה ףקיה היהי 2002 תנש

 .רלוד רראילימ 0
 זהה תכרעמ תולע לבא ,בוט עמשנ

 תכרעמ ,הז רחסמ רשפאתש הנפצ
 ,ב"הרא תלשממ תושירר יפ לע םקותש
 םינשה שמחב רלוד דראילימ 38 הלעת
 "פצהה תכרעמ תולע :רמולכ ,תובורקה
 10%"מ רתוי לע רומעת תשרדנה הנ
 "מב רבודמ םאה .תשרב רחסמה ףקיהמ
 ?רתוי הקזחו רתוי הליעי הנפצה תכרע
 תכרעמה לש התולע רקיע .ךפהל ,אל
 תשרוד ב"הרא תלשממש ךכמ עבונ
 הלצא דקפויש חתפמ היהי היגיצנלש
 ןוגרא .הנפצה לכ חותפל הל רשפאישו
 לש התמקהל דגנתמ הנכותה ינרצי
 .ידמ רקיו רתוימ הזש הנעטב ,תכרעמה

 דחא רמא ,"רבעב ונרמאש יפכ"
 לש הנפצהה תוינידמ" ,ןוגראה ישארמ
 החנומ תויהל הכירצ ב"הרא תלשממ
 - תילטיגירה םיאפורה תעובש יפ לע
 ההובגה תולעה .קזנ םורגל אל ,תישאר
 הרעותש יפכ וזה הנפצהה תטיש לש
 ."הז ןחבמ תרבוע הניא הז רקחמב

 "תמ הזיא וניא ,הז הרקמב ,רבודה
 קירא אלא ,רעיש רותס טנרטניא בהל
 דוע .לבונ תרבח ל"כנמו ר"וי ,טדימש
 :תואצותה תא קרבש םורופב םירבח
 ,(פושוטופ ינרצי) יבודא ל"כנמו ר"וי
 ,קטנמיסו סייביס יל"כנמ ,סוטול אישנ
 .סטייג ליב רחאו

 םיחמשו ,הנחבהל םיפרטצמ ונא םג
 .התוא םסרפמ הנכותה ינרצי ןוגראש
 הנפצהה תכרעממ םיששוח ונא םג
 אל תררועמש ,ב"הרא תלשממ הצורש
 לש תויעב םג אלא ריחמ לש תויעב קר
 "קמ םג ונא .רובידה שפוחו היטרקומד
 וסני הנכותה ינרצי ןוגרא יגיצנש םיוו
 םלועב תורטשמה יגיצנ תא ענכשל
 -יכא תרצויש תויעבבו ,םכרר תונוכנב

 פת תא[

 תא ואצמי חטב םה .תפחוסו תפרוג הפ
 "פיהל םהל אצוי ,לכה ךסב .תונמרזהה
 .הברה יד שג

 םירדוח ו להווזמ םיטיושבה

 תמישר" ףר לע ונחוויד רבעש עובשב
 יטסישפה ןוילטבה" ירבח לש "לוסיחה
 ןטש ירבוע ,51א יריב שבכנש ,"שדחה
 "גנ רתאל" .תוינכותה תא םהל וסרהש
 וילעב עובשה וב ובתכ ,"םוצע קזנ םר
 תרובע לש תובר תועש" ,םיימינונאה
 היה אל ,המ ."ןוימטל וכלה םיאקיפרגה
 "יגה ךא ,רתאל יוביג םנמא היה" ?יוביג
 םע דחי ,רתאה הנוב בתוכ ,"ךלה יוב
 -יפרגה" ?וישכע המ .ולש חישקה ןנוכה
 תנמ לע ,תולילכ םימי םישוע םיאק
 -רל וריזחהלו ,שדחמ רתאה תא בצעל
 םוסרפה תובקעב ,םייתניב .הרהמב תש
 תרתחמל הדירי לע טלחוה ,תונותיעב
 ."אשפ ירבח לכ לש

 תמישר לש שרחה בוציעהמ קלח
 :םויה רבכ רתאב תוארל רשפא לוסיחה
 ,ילמשח אסיכ לע לתפתמ רחא שיא
 .שארב והשמ ףטחש רחא שיאו
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 תירבו הפרג .35 זוגו

 רנווטנקב לב

 "יבה התסרגב תקשומ 98 תונולח דועב
 לע היהי המ :הלאשה הלוע ,תימואלנ
 ונל שי ?תירבעה הסרגה ,98 תונולח
 תירבעה 98 תונולח :תובוט תושדח
 "שב הבוקנה הנש התואב ,הארנכ ,אצת
 -עה התסרגש 95 תונולח ומכ אלש) המ
 רעיה ךיראת .('96 תנשב האצי תירב
 -טפסב 12 אוה תירבעה 98 תונולח לש
 .'98 רבמ

 ךילהת :רתוי תובוט תושדח שיו
 ןמ בורקב ףולחי הזה רירטמה רויגה
 -קימ לש הרובעה ןוויכש םושמ ,םלועה
 תטיש ,"רוקינוי"ב שומיש אוה טפוסור
 ךרוצה תא ירמגל לטבתש הדובע
 -בע םע ואציי תונכותה ,ריתעב .רויגב
 .שממ םוי ותואבו ,רוקמב תיר

 בוש םינפרפדה תריז ,םייתניב לבא

 הוא לוע 'תרתחמה רתאה
 .םירזוח םיערה םידליה

 קזנ ונל םימרוג .יילבונז ליכנמו רי'וי ,טדימש קירא

 ררולפסקאה תא רבכ תנקתה .תשעוג
 -יִמ ,אל ."טואא" רבכ אוה ,םירעטצמ 4
 "שר הסרג האיצוה אל ןיידע טפוסורק
 העיצה לבא ,5 ררולפסקא לש תימ
 -רפדה לש אבה רודל הצצה םיחתפמל
 תסרג תא ודירוהש םיחתפמה .םינפ
 לע םירפסמ ,5 ררולפסקא לש אטבה
 םירמוא ,טפוסורקימב :םישודיח המכ
 -ושמ ,5 ררולפסקאל הצצהב וכזש הלא
 -יי תצרה אוה הצור םעהש המש םיענכ
 ןפרפרה .ןפרפרה תועצמאב םימוש
 ומכ טעמבכ ,המרופטלפכ םש שפתנ
 .הלעפה תכרעמ

 רתוי לק ?לעופב םישודיחה המ
 םירתאל ךרד ירוציק לש תומישר להנל
 רירוהלו תולעהל רתוי לק ;םיבושח
 "יחה אוה יניעבש המו ;ידפדב םיצבק
 םתירוגלאה לועיי :רתויב בושחה שור
 "רקא תצק עמשנ הז .תואלבט רייצמה
 ןמ לודג קלחש ןוויכמ ,השעמל לבא ,ימ
 םידומעה רחוימבו) תשרב םירומעה
 והז ,תואלבטב םישמתשמ (תירבעב
 ןפרפרה יעוציב תא רפשל ןיוצמ ןויער
 ועיפוי םיפדהש ךכל איבהלו הז םוחתב
 .רתוי רהמ םישלוגה יניעל

 םיבדוחמ םישורד יקנה

 -קוש ,פייקסטנב ,דגנמ :תירבע ופורפא
 "יוונה לש ישימחה רודה חותיפ לע םיד
 הכימת תויהל תננכותמ ובש) רוטייג
 ןפרפרה ,רוכזכ .(תופשה לכב תינבומ
 -ותיפ ךשמהו ,ימניח ךפה פייקסטנ לש

 םיבדנתמ םיחתפמ ירי לע להונמ וח
 לעב רתא ךותמ זכורמו םלועה לכמ
 -ומעב פייקסטנ ,ונייה) 086 תמויס
 -ויצ ךותמ ?הז תא םישוע םה המל .(הת
 ךותמ :היינש תורשפא .הארנכ ,תונ
 ירגש יתלב םיילכלכ םילדומב הנומא
 אמה תילטיגיד תונויצ ,רמולכ ,םיית
 ןררה לכ קחצת ףוסבל איהש הנימ
 .קנבל

 "קה תוריכזמב םישפחמ ,םייתניב
 רהל םיבדנתמ (טקיורפה ,החילס) ץוב
 יפרפרב תיברעו תירבע הכימת תפס
 ?ש היעבה .פייקסטנ לש ישימחה רודה
 ולוכי ןפרפרב לאמשל ןימימ הביתכ
 יכתממ הרזע תצק םע רתפיהל וישכע
 'תמה ןיב .ברע תונידמו לארשימ םיתנ
 ודובעה חולב ומשרנ רבכש םיתנכ
 ןורוד :ירבעה טנרטניאה יצולחמ המכ
 "רי ,םינוירב ףתתשהל ןכומש ,ינומקש
 יקיפיצפס יצבוק המכ םרתש ,ןזור ןתנ
 בדנתהש ,ןיוורוב יבהיו ,םיבושח תויצ
 :םיבדנתמב דוע .רחא בדנתמ אוצמל
 ןכומ לבא ןמז ול ןיאש ,ינייסוח שונא
 ןאפימ יקסנילוא גירק ;םינוירב רוזעל
 "טרופ קנרפו ;אטב ןייסנ תויהל ןכומש
 תונכתה תויגוס תא ריכמה תנכתמ ,ירנ
 "הש ריחיה םצעב אוהו ,תיברעה הפשל
 עיצהל הצורש ימ .דובעל שממ םיכס
 ילואו ,םוחב יאדווב םש לבקתי ,הרזע
 תירבעב הכימתהש יוכיס שי דוע ילוא
 ,ישימחה רודהמ רוטייגיוונב ללכית
 ,המוד תינמראה הפשה לש הבצמ ,בגא
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 !ח'רבעב "נורטקלו רווד' סידו דיו
 ךיא זא ,הלשממה הנעטש יפכ ,חתפב ירבעה ינורטקלאה ראודה תמאב םא
 -בעה הימרקאל השגוה עובשה ?"ינורטקלא ראוד" תירבעב םירמוא םצעב
 םילמה לש תוביתה ישאר תא הליכמ תעצומה הלמה" ."לאוד" :העצה תיר
 ןליא רמוא ,""'6דוחהו הלמה לש לילצה לע תרמוש לבא ,'ינורטקלא ראוד'
 ."ררווספ" םינולימל רואל האצוהה תרבחמ ,העצהה לעב ,ןמרנרק

 "פרצה ירבוד םינכמ םש ,הדנקב אצמנ המוד ןורתפ יכ ףיסומ ןמרנרק
 -יש עיצמ םג אוה .("(סטזופ)) "לאירוק" םהלש ינורטקלאה ראודה תא תית
 ונילא לארל םינמזומ "ןימא ח"וד" יארוק :לשמל .לעופכ הלמב שומ
 .תונלבוקו תואמחמ ,תונויער


